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  למנהטן טיול שייט לקריביים ו
  פנסיון מלא כשר –ם ם לקריבייימים בשייט מדהי 8 

   ליד הטיים סקווארבמנהטן במלון  סוף שבוע
  אפשרות ליומיים טיול לפילדלפיה ולוושינגטון 

2017 - 13-26/12   

  כהיום בחופשת חנו – 14 

  בת מצווה/מתנת בר –מתאים גם לזוגות ולגימלאים  – טיול משפחות

  Anthen of the sea - הפלגה באוניית השייט המפוארת של
  

  .הדלקת נר שני של חנוכה, הגעה לניו יורק – ופהדרך איר הטיס - 'דיום  -  13/12/17 - 1יום 

  .רויאל קריביאן' של חבמפוארת ה הנייואבשייט  -עד יום שישי  – 'היום  - 14-22/12/17 - 10-2יום 

  ).תכנית בהמשך(ירידה מהאונייה חזרה למלון ויום טיול במנהטן  - 22/12/17 -יום שישי  -  10יום 

  .וסיור רגלי לסנטרל פארקית מיוחדת לשבת תכנ 23/12/17 - שבת יום -  11יום 

   .בוושינגטוןולינה טיול מקיף  -ליחיד$ 150למעוניינים בתוספת  – יום ראשון - 24/12/17 -  12יום 

  עם הוראות ליומיים סיור עצמאי -נשאר במנהטן , שלא מעונייןמי ל         

  . העברה לשדה -, רך פילדלפיהחזרה ד, סיום ביקור בוושינגטון - יום שני 25/12/17 -  13יום 

  .הגעה לישראל -שלישי יום  26/12/17 -  14יום 



  

  09-7742508: פקס  050-6919904או   09-7711711:  לפרטים והרשמה

  :השייטימי  8להלן תכנית 

8 Days 
Caribbean/Bahamas 

Day 2 
Dec. 14 Bayonne/Cape Liberty: EMBARK חמישי   - עליה והתארגנות באוניה 

  
    Depart 3:00 pm 

Day 3 
Dec. 15 Cruising: CRUISING שישי   בילוי בכל מתקני האוניה –ם שייט בים יו

  
.הופעות ועוד, צפייה בתכניות המגוונות שהאוניה מציעה       

Day 4 
Dec. 16 Cruising: CRUISING שבת   בילוי בכל מתקני האוניה –יום שייט בים 

  
.הופעות ועוד, צפייה בתכניות המגוונות שהאוניה מציעה       

Day 5 
Dec. 17 Port Canaveral: DOCKED ראשון   – ירידה בחוף כיף קנוורל 

  
Arrive 12:01 pm Depart 9:30 pm    בתשלום –אפשרות לפעילות 

Day 6 
Dec. 18 Coco Cay: TENDERED שני   - קוקו קיי –עצירה וירידה בחוף 

  
Arrive 9 Depart 5:00 pm 

Day 7 
Dec. 19 Nassau: DOCKED שלישי   - האי נסאוו – עצירה וירידה בחוף 

  
Arrive 7:00 am Depart 6:00 pm 

Day 8 
בילוי בכל מתקני האוניה –יום שייט בים   Dec. 20 Cruising: CRUISING רביעי   

  
הופעות ועוד, צפייה בתכניות המגוונות שהאוניה מציעה      

Day 9 
Dec. 21 Cruising: CRUISING חמישי   - תפילות וארוחות שבת –יום שבת 

  
    

 

Day 10 
Dec. 22 Bayonne/Cape Liberty: DEBARK שישי   -חזרה למעגן מול מנהטן  

  
Arrive 6:00 am 

 
  

  קזינו רויאל                מתקן רחיפה  
    הפעילויות באונית השייט

  
  

-ונוסעים  000,5 מהגדולות בעולם קיבולת של, 2015שייט החדשה הושקה בשנת ה-תאוני
 4 .באוניות השייטביותר  יםהגדולמבידור הקומפלקס הספורט ו הבאוני. אנשי צוות 0150

  .בריכות זרמים 10-ו בריכות שחיה חיצוניות ופנימיות
  

  המשך ליומיים טיול במנהטן
למעוניינים נצא . במנהטן ר הירידה מהשייט נחזור למלוןלאח -  שישי יום 22/12/17 – 10 יום 

הגרנד זירו מקום נפילת התאומים דרך מרכז , ון לכיוון דרום מנהטןלטיול רגלי המתחיל מהמל
העסקים העולמי הוול סטריט ומשם למעבורת שתעביר אותנו אל האי סטטן איילנד דרך פסל 

   .התארגנות לשבת –למלון חזרה . החירות המפורסם וחזרה במעבורת לדרום מנהטן
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  סיור לסנטרל פארק ות וארוחות שבת אחר הצהרים תפיל –מנהטן ב - 23/12/17 - שבתיום  - 11 יום 

 

  ליחיד $ 150למעוניינים טיול לוושינגטון בתוספת של  – 24/12/17 -  ראשוןיום  - 12 יום 
  

  נשלים את ביקורנו בוושינגטון ונחזור אחר הצהרים   – 25/12/17שני  יום – 13 יום 
  . טיסה חזרה לישראל - דה התעופהנסיעה לשלמנהטן ל                                  

           
 המשרד בעת ביצוע בתאום מראש עם –במנהטן נוספים אפשרות להישאר ימים יש (

  .ההזמנה
אלא בתוספת דמי שינוי  ,אפשרות לשנות את הכרטיס לא תהיהההזמנה ביצוע לאחר 
  ).לאדם$  250- בסך ככרטיס 

  
  

   ראלהגעה ליש -  שלישי יום 26/12/17 – 14 יום 
  .                              

  !טיול מוצלח ומהנה
  

   הורים לילד בחדר 2,990 -  יחידל$  904,3 -החל מ  –המחיר       

  הזוגות הראשונים  10 עד לרישום $ 902,3 – בהרשמה מוקדמתהמחיר 
                                    צעירים  4ילדים בחדר או  2+ זוג הורים ל מחיר מיוחד -$  2,290

  Double or Queen beds2 – מיטות רחבות 2עם  בחדר
  

  :המחיר כולל
  .טיסות בינלאומיות �
  .בתי מלון בדרגת תיירות טובה �
  .סיורים וכניסות על פי התוכנית �
  .באוניה ובשבת פנסיון מלא. כריכים לצהרים קבלת ,חצי פנסיון כשר �
   .דובר עבריתמדריך  �
  .על פי התכנית -העברות  �
 

   :המחיר אינו כולל
 לאדם$  290 -שידרוג לחדר עם מרפסת  -לאדם $  190תוספת  - שידרוג באוניה לתא עם חלון �
 .תשלום במשרד לפני הטיול -לאדם   $ 60כ "סה - ל"טיפים לנותני שירות בחו �
 .$ 1,650 –תוספת ליחיד בחדר  �
 לאדם לכל יום שייט$  12.5באוניה תדרשו להפקיד כרטיס אשראי שינקו ממנו מס שייט  �
 .ב בזמן קצר"התקשרו ונעזור לכם להוציא ויזה לארה, נוסעב באחריות ה"הוצאת ויזה לארה �
 כך זה מכסה החזר על ביטול מוצדק כדאי לעשות ביטוח מיום ההרשמה -ביטוחים והוצאות אישיות  �
  ."המחיר כולל"כל מה שלא מופיע בסעיף  �

 .) לאדם$  60 -יום  12 – לאדם לכל יום טיול$  5מקובל (ישראלי התשר למדריך  �
  

  הזוגות הראשונים 12יול מובטחת לאחר רישום יציאת הט
  פנו אלינו להשגת ויזה מהירה – לטיפול באחריות המטייל –ב "דרושה אשרת כניסה לארה

  
 .מיום ההרשמה או בכל חברה אחרת בקופת חולים נסיעותמומלץ לעשות ביטוח 
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  !!!חודשים לפחות 6הדרכון חייב להיות בתוקף  של , נא לשים לב

  ___/____/___: תארי
 הרשמה                    טופס הרשמה                                                 
  

  7201 - בחופשת חנוכהיציאה  – לקריבייםושייט  במנהטן לטיול
  

  2' נוסע מס                                      1' נוסע מס                           

  שם משפחה 

 )יע בדרכוןכפי שמופ(

  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

  שם פרטי 

 )פי שמופיע בדרכוןכ(

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

   לידה מלא תאריך

   מספר הדרכון

   תוקף הדרכון

  כתובת מלאה

   עבודה/בביתטלפון 

    טלפון נייד 

   כתובת מייל 

  יש להתארגן בהתאם –בטיסות המתוכננות לטיול זה עם יעד ביניים אין אוכל כשר   בטיסות כשרות ארוחות

 _________  ה//ת שותפ/מחפש____      ליחידחדר ___      חדר זוגי   סוג החדר

  במזומן )3אפשרות  - הפקדה העברה בנקאית או )2אפשרות  - תשלום בכרטיס אשראי ) 1אפשרות : אפשרויות תשלום 3

   תשלומים בקרדיט 12תשלומים ללא ריבית או עד  3 :כרטיס אשראיתשלום ב

 .)ללא הודעה נוספת(, טיולללפני  יב כחודשתחו, לידיעתכם התשלום האחרון או היתרה –טיס אשראי תשלום בכר) 1אפשרות  -

  תעודת זהות  שם בעל הכרטיס

  תוקף כרטיס   מספר כרטיס 

  תשלומים  סכום לתשלום

   חתימת בעל הכרטיס
  

   :ספרות בגב הכרטיס 3

         

  %3כרטיס אשראי זר מחוייב בתוספת   -   %1רס מחוייב בתוספת כרטיס דיינרס ואמריקן אקספ               
  מגלים עולם –ש עציון "ע,רעננה 942לבנק לאומי סניף : הפקדה  העברה בנקאית או )2אפשרות 

  26814630 - ח"חן מט     26814610 - ש"חן עו           
   .ל"ן הנאל חשבו כםמחשבונ אישור בנקאי על העברה לצרףלצלם ו יש - הפקדות או העברות בנקאיות    

  . יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום עד  ישבהרשמה ו 31/  – יהמעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר )3אפשרות 

  -או           7742508-09 -לשלוח אלינו חתום באמצעות הפקס למלא בכתב ברור ואת הטופס יש 

 etzion68@gmail.com  -ולשלוח למייל   Wordבקובץ למלא ההרשמה ו סטופאת  להעתיק למחשבאפשר  - או 
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 )olam.com-http://www.megalim(של החברהבכפוף לתנאים המופעים באתר : דמי ביטול


